Rijksvaccinaties tegen kinderziekten
Informatie voor ouders
Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP)
De Nederlandse overheid vindt het belangrijk dat de inwoners van ons land een goede gezondheid
hebben en houden. Een aantal infectieziekten kan de gezondheid blijvend schaden of is zelfs dodelijk.
Vaccinatie kan dat voor enkele ziektes voorkomen. Daarom heeft de overheid in 1957 het
Rijksvaccinatieprogramma (RVP) ingesteld. Kinderen worden volgens een bepaald schema
gevaccineerd: ongeveer 95 procent van de kinderen neemt hieraan deel. De minister van VWS is
verantwoordelijk voor het Rijksvaccinatieprogramma.
Zie ook: www.rijksvaccinatieprogramma.nl.
Vaccinatieschema
Leeftijd kind

Vaccinaties

Uitvoerder

2 maanden

DKTP 1/Hib 1
+ Pneumococcen
DKTP 2/Hib 2

Consultatiebureau

Consultatiebureau

14 maanden

DKTP 3/Hib 3
+ Pneumococcen
DKTP 4/Hib 4
+ Pneumococcen
BMR 1 + Men C

4 jaar

DKTP

Consultatiebureau

9 jaar

DTP 6 + BMR 2

GGD Gelderland-Midden

12 jaar

HPV 1

GGD Gelderland-Midden

12 jaar 6
maanden

HPV 2

GGD Gelderland-Midden

3 maanden
4 maanden
11 maanden

DKTP
Hib
DTP
BMR
Men C
HPV

Consultatiebureau

Consultatiebureau
Consultatiebureau

= Difterie, acellulair Kinkhoest, Tetanus, Polio
= Haemophilus Influenza type b
= Difterie, Tetanus, Polio
= Bof, Mazelen, Rode hond
= meningokokken groep C
= humaan papilloma virus
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Vaccinaties 9- en 12-jarigen
Kinderen krijgen in het jaar dat ze 9 jaar oud worden een oproep om op een locatie in hun gemeente
gevaccineerd te worden. Meisjes krijgen voor hun 12e verjaardag de eerste oproep voor de HPVvaccinatie.
GGD Gelderland-Midden verzorgt de vaccinaties voor DTP en BMR en HPV.
Kosten
Vaccinaties in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma zijn gratis.
Vaccinatie gemist?
Neem contact op met DVP Noord-Oost van het RIVM om te controleren of het kind inderdaad niet
volledig is ingeënt.
e-mail
: dvpnoordoost@rivm.nl
Website : www.rivm.nl (ook voor het hoe en waarom van vaccinaties)
Telefoon : 088-6788950
Tot slot
Heeft u vragen of behoefte aan een persoonlijk advies, dan kunt u bellen met onze telefoonlijn. U
kunt uw vragen hier anoniem stellen, maar ook vragen om teruggebeld te worden door uw eigen
schoolarts/verpleegkundige. U vindt het telefoonnummer hieronder.
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